
  
 

          REA vēstnesis 

 
                     Nr. 5 ( 2009. gada 1. ceturksnis - marts ) 

Cienījamie lasītāji!        Brīdī, kad energoresursi kļūst arvien grūtāk pieejami un to cenas ne tikai Latvijā, bet arī 
pasaulē arvien pieaug, ir pienācis pēdējais brīdis, lai apzinātos savu līdzatbildību un 
meklētu risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanai. Vispirms jau – raugoties no 
savām pozīcijām, uzdodot sev jautājumu – ko es pats varu darīt, lai vidi, kurā dzīvoju, 
veidotu sev patīkamāku? 

Rīgas pilsēta savu apņēmību šī gada februāra sākumā pauda ne tikai vietējā, bet arī 
starptautiskā mērogā, parakstot Eiropas pilsētu mēru paktu Eiropas Parlamentā, kopā ar vēl 
vairāk kā 350 pilsētām. Šī apņemšanās mums uzliek pienākumu tuvāko desmit gadu laikā 
samazināt pilsētā CO2 izmešus par 20%. Kādēļ pilsēta nolikusi sev tik augstu latiņu? 
Skaidrs, ka šodien daudzi vēlas dzīvot zaļāk – ēst tīrāku pārtiku un dzīvot tīrākā vidē. 
Pilsētai ir jāspēj sabalansēt attīstība ar iedzīvotāju vēlmēm dzīvot pēc iespējas tīrākā vidē. 

Domāju, ka galvenais solis – apņemšanās, ir sperts, atliek vien ar jūsu atbalstu atrast 
pareizāko un efektīvāko veidu, kā to paveikt! 

Lai mums kopā izdodas iecerētais un arī šis izdevums kalpo kā ceļa rādītājs!  
Ar cieņu, 
 
Rīgas domes priekšsēdētājs 
Jānis Birks  

www.rea.riga.lv 

 2                   REA  aktualitātes 

 3          Māju siltināšanas potenciālie 
      apjomi un risināmie uzdevumi Rīgā 

 5       Jumti - enerģijas avots pilsētā  
                           un ne tikai 

 14                        Content 

 9                 Pasīvā savrupmāja  
                  Rojas pagasta Ģipkā 



REA aktualitātes 

              REA vēstnesis 2 Nr.5  2009. gada 1. ceturksnis 

www.rea.riga.lv 

REA rīko starptautisku konferenci 

Rīgas pašvaldība sadarbībā ar Eiropas Enerģētikas komisāra A.Piebalga biroju 2009.gada 6. aprīlī rīko  tematisku 
konferenci „Eiropas Savienības enerģētikas politika – pašvaldības loma, uzdevumi un atbildība tās ieviešanā” ar 
Eiropas Komisijas atbildīgu amatpersonu un 3 nozīmīgu Eiropas banku - Eiropas Investīciju bankas, Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības bankas un KfW Banku grupas pārstāvju piedalīšanos, lai, cita starpā, risinātu arī ēku 
renovācijas finansiālā atbalsta jautājumus pašvaldībās. 
    Sagaidāms, ka konferencē piedalīsies REA izveidošanas projekta konsorcija pilsētu vadītāju un aģentūru pārstāvji no 
Bordo (Francija), Mursijas (Spānija), Latinas (Itālija) un Porto (Portugāle), jaunveidojamā Eiropas pilsētu mēru pakta 
ieviešanas projekta konsorcija pārstāvji un pilsētu vadītāji no Stokholmas, Tallinas un Helsinkiem, Baltijas valstu 
enerģētikas aģentūru pārstāvji no Kauņas, un  Tartu, kā arī tikko izveidotās Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras 
vadītāji no Jelgavas. No Latvijas puses dalību konferencē sagaidām no valdības, pašvaldību Savienības, Lielo pilsētu 
asociācijas, energouzņēmumiem, zinātniekiem un ekspertiem. Konferences darba kārtībā ir gan sadarbības pilsētu 
pieredze energoefektivitātes paaugstināšanā  un atjaunojamo energoresursu piesaistīšanā, gan atbalsta pasākumu 
tematika Eiropas Savienības enerģētikas politikas ieviešanā. 
    Ņemot vērā ierobežoto konferences telpas ietilpību, konferencē piedalīsies ielūgtie dalībnieki. Taču konferences 
norises gaitu tiešraidē un pēc tam ierakstā internetā varēs vērot visi ieinteresētie šādā interneta adresē: 
 http://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Online_sarunas/default.htm, kā arī REA mājas lapā www.rea.riga.lv

Viens no REA darbības virzieniem ir finanšu līdzekļu piesaistīšana energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas jautājumu risināšanai, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņa. Lai  risinātu šos 
jautājumus, REA piedalās tematikai atbilstošos projektu konkursos. 
    Pašlaik uzsākts darbs pie interesanta projekta „No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi energoefektivitātes pasākumi 
pašvaldības dzīvojamās ēkās (INTENSE)” (PSV ID 2418) izpildes. Projekta vadītājs ir REA pastāvīgais sadarbības 
partneris, ar kuru REA noslēgusi sadarbības līgumu – Baltijas Vides Forums. Kā jau tas izriet no projekta nosaukuma, 
projekts ir liels, tas aptver 12 Eiropas valstis un 28 šo valstu organizācijas. Šobrīd dzīvojamo māju renovācijas 
problēmas ir aktuālas visās Eiropas valstīs saistībā ar CO2 samazināšanas uzdevumu, tādēļ datu apkopošanai un 
pieredzes apmaiņai procesa intensificēšanā ir ļoti liela nozīme. Bez Rīgas pašvaldības projektā  no Latvijas puses 
piedalās arī Cēsu pašvaldība.  Projekts paredzēts 3 gadu periodam. 
    Otrs nozīmīgs projekts, kura izpildei tikko ir noslēgts līgums, ir „Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana 
(UrbEnergy)” (PVS ID 2498). Projektu vada Vācija, galvenais partneris Latvijā ir SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” . Projektā 
bez REA piedalās plašs ekspertu loks, kas saistīts ar pilsētas plānošanas jautājumiem. REA uzdevums projektā ir risināt 
atsevišķas pilsētas apkaimes Juglā kompleksas energoapgādes sakārtošanas jautājumus. Projekta ilgums – 3 gadi.  

REA līdzdalība starptautiskos projektos 

http://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Online_sarunas/default.htm�
http://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Online_sarunas/default.htm�
http://www.rea.riga.lv�
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Māju siltināšanas potenciālie apjomi un risināmie uzdevumi Rīgā 

 
 
 
Maija Rubīna  - Dr.sc.ing. RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra” direktore 
 
 
 
     
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mājokļu siltumenerģijas taupīšanas programma. Siltināšanas potenciālie apjomi 
    

     
Atsevišķas mājokļu programmas Rīgas pilsētai nav, taču sakarā ar to, ka Rīgas pilsēta š.g. februārī ir parakstījusi 

Eiropas pilsētu mēru paktu, atbilstoši pilsētas  saistībām RPA „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) strādā pie „Rīgas 
pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2009.- 2020.”, kurā mājokļu programma ietilpst kā viena no sastāvdaļām. 
Rīcības plāna izstrāde tiks pabeigta šogad. Vēl nav apzināti visi apjomi, taču kopaina jau ir iezīmējusies. Tā  tiks 
precizēta  Rīcības plāna izstrādes gaitā. 
     Dati par Rīgas pašvaldības apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku skaitu un kopplatību REA rīcībā ir 
no Rīgas domes Komunālā departamenta 2007.gada datu apkopojuma (pirms ēku aktīvas pārņemšanas dzīvokļu 
īpašnieku biedrību valdījumā 2008.gadā):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     3660 no šīm pašvaldības apsaimniekotajām ēkām ir centralizētās siltumapgādes (AS “Rīgas siltums”) patērētāji. 
Vairāk kā 90% no Rīgas pašvaldības apsaimniekotā dzīvojamā fonda atrodas pēckara laikā būvētajos dzīvojamo māju 
mikrorajonos ārpus Rīgas centra. No minētā  apjoma līdz šim ir siltinātas 6 ēkas: Ozolciema ielā 46/3  (2001.), Celmu 
ielā 5 (2004.), Kurzemes prospektā 4 (2008.), Kurzemes prospektā 14 (2008.), Bebru ielā 4 (2008.) un Ieriķu ielā 44 
(2008.). 
     Bez jau minētajām vēl  jāsiltina valsts privatizētās daudzdzīvokļu mājas Rīgā un dzīvojamo māju  kooperatīvu ēkas. 
Pēc Valsts būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūras provizoriska vērtējuma tās Rīgā kopā varētu būt   ap 1000. No 
tām līdz šim siltinātas 2 ēkas (9 stāvu torņi) dzīvokļu kooperatīvā Bāka-2. 
     Kopējais siltināmo māju skaits Rīgā varētu būt ap 6000 ar aptuveno platību 12  milj.m².  
 
 
 
 

Dzīvojamā platība mājā 
m² 

Māju skaits 
  

Kopplatība 
m² 

Vidējā 
dzīvojamā 

platība  m² 
> 2000 1869 6 779 373 3627,3 

500 - 2000 1253 1 294 355 1033,0 
< 500 1120 284 917 254,2 

Sanitārām prasībām neatbilstoša 862 302 170 350,5 

Kopā                                                        5104 8 660 815   
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    Kā rāda REA 2008.g. organizēto 21 mājas energoauditu rezultāti, kas apkopoti brošūrā „Energoauditi 2008” (sk. 
interneta vietnē www.rea.riga.lv, sadaļas „Energoefektivitāte” apakšsadaļā „Brošūras”), mājas kompleksās renovācijas 
izmaksas uz vienu kvadrātmetru dzīvojamās platības svārstās robežās no 40 līdz 60 (vidēji – 50)Ls/m². Līdz ar to Rīgai 
dzīvojamo māju siltināšanai nepieciešamais līdzekļu apjoms ir Ls 615 milj. Līdzekļu atmaksāšanās laiks 10-15 gadi. 
    Rīgā, ņemot vērā  2008.gadā nodoto jaunuzcelto ēku apjomu, celtniecības jaudas varētu būt  ap 280 milj. Ls /gadā. 
Daudzdzīvokļu māju komplekso renovāciju lietderīgi pabeigt 10 gados – līdz 2020. gadam, kas atbilst Eiropas pilsētu 
mēra pakta uzdevumam.   
 
 
 
 
 
    REA ir sagatavojusi Rīgas domes saistošo noteikumu projektu pašvaldības palīdzībai dzīvojamo māju renovācijā, kas 
pašlaik atrodas saskaņošanas stadijā. Atbilstoši šim noteikumu projektam, pašvaldība paredz līdzfinansējumu 
energoauditiem, nosedzot izmaksas virs Ls 100-150 (maksā mājas iedzīvotāji), kā arī kompleksās renovācijas atbalstāmo 
izmaksu, tostarp tehniskā projekta izstrādes līdzfinansējumu no pašvaldības - 30% apmērā.  Pašvaldības saistošo 
noteikumu veidošanas principi tiek saskaņoti ar Ekonomikas ministrijas un Vides ministrijas veidojamiem analogiem 
dokumentiem. 
    Līdz šim, 2008.gadā, REA ir organizējusi 21 daudzdzīvokļu mājas energoauditus. REA ir izstrādājusi arī 2  
pašvaldības projektus, kas iekļauti pašvaldības projektu ideju datu bāzē – „Mājokļu energoauditi - 2009” (Ls 40 000) un 
„Auditēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija 2009” (Ls 800 000), kam šogad, apstiprinot 2009.gada budžetu, 
pagaidām līdzekļi netika paredzēti. 2009.gada martā valsts izsludinājusi pieteikšanos struktūrfondu līdzfinansējumam 
(50% no atbalstāmām izmaksām)  mājokļu renovācijai un paredz arī 80% līdzfinansējumu energoauditiem un tehniskā 
projekta izstrādei no iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem.  

 
 
 
 
 

    Rīgā vidējais siltumenerģijas patēriņš daudzdzīvokļu mājās ir (2006.gada faktiskā patēriņa vērtējums) 231 kWh/m². 
REA ir veikusi centralizētai siltumapgādei pieslēgto 3660 dzīvojamo ēku pirmsaudita energopatēriņa novērtējumu (ir 
izveidota datu bāze) par pēdējiem 5 gadiem, kas šādu aptuvenu lielumu apstiprina. 2008.gadā Rīga ir pabeigusi visu 
centralizētai siltumapgādei pieslēgto ēku aprīkošanu ar moderniem automatizētiem siltuma mezgliem, kas atļauj 
nodrošināt patēriņa regulēšanu atsevišķas mājas ietvaros atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm. Tomēr, pie šīm iespējām un 
samērojami zemiem siltumenerģijas tarifiem Rīgā, 2008./2009.gada apkures sezonā atsevišķos ziemas mēnešos apkures 
maksa pilsētā sasniedza 1,20-1,70 Ls/m². Siltinātajās mājās šī maksa tajā pat laikā ir bijusi par pusi vai vairāk kā pusi 
zemāka. 
    Kā rāda veikto energoauditu aprēķini, mājas kompleksi siltinot var ietaupīt 40-70% no siltumenerģijas, kas tiek 
patērēta telpu apkurei  pirms siltināšanas. Analogi samazinās arī apmaksai izsniegtie rēķini. Svarīgi atcerēties, ka mājas 
renovācijā tiek sakārtota arī mājas iekšējā siltumapgādes  sistēma un, pazeminot temperatūru telpās par 1ºC, var 
samazināt siltuma patēriņu un līdz ar to arī rēķinus par 4-5%.  

 
 
 
 

    Lai lielās pašvaldības varētu izmantot starptautiskos finanšu līdzekļus un tie neiesprūstu un neiztērētos bankās un 
valsts birokrātijas uzturēšanai, nepieciešama iespēja iezīmēta speciāla Rotācijas fonda veidošanai pašvaldības budžeta 
ietvaros. Šim nolūkam nepieciešams:  
 
    1) vienoties ar starptautiskajām bankām par iespējamiem noteikumiem šo banku līdzdalībai Rotācijas fondos,  
         ja nepieciešams, ar valsts garantijām; 
 
    2) nepieciešami likumu grozījumi, kas atļautu pašvaldībām Rotācijas fondu veidošanu.  
 

 

Iespējamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

Energopatēriņa un izmaksu samazinājums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iemītniekiem 
uz 1m2 dzīvokļa platības 

Nepieciešamie likuma grozījumi 

http://www.rea.riga.lv/LV/brosuras.html�
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Jumti - enerģijas avots pilsētā un ne tikai 

 
 
 
Andrejs Kaļiņins  - SIA „ENARTA” 
 
 
    Daudzi pat neaizdomājas par to, ka nama jumts ir ne tikai norobežojošās konstrukcijas daļa, bet arī vismaz 200 – 500 
metru neizmantotas platības! Jumts ir vieta, kuru pastāvīgi appūš vējš un apspīd saule, tātad mūsu uzdevums ir izmantot 
šo laukumu un enerģiju, gūstot labumu!  
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kā gan var izmantot jumtu? 
    
    Jumtu var izmantot siltuma un elektrības iegūšanai no dabiskajiem resursiem, izmantojot tādas iekārtas kā: 
 

1) Gaisa-ūdens siltumsūknis; 
 
2) Saules kolektors;  
 
3) Saules bateriju panelis;  
 
4) Vēja ģenerators.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To visu iespējams izvietot uz jumta! Šai rakstā apskatīsim iespējas iegūt siltumu no dabiskajiem resursiem. 
 

 
 
1.   Gaisa ūdens siltumsūknis ir īpaši aktuāls izmantošanai pilsētā, jo vienkārši nav citas brīvas 

platības, izņemot jumtu. 
 
    Gaisa-ūdens siltumsūknis Octopus paredzēts ekonomiskajai apkurei un karstā ūdens ražošanai sadzīves vajadzībām 
individuālajos un daudzdzīvokļu dzīvojamos namos, skolās un industriālajās ēkās, sporta hallēs, baznīcās un citās telpās. 
Salīdzinājumā ar tradicionālajām apkures sistēmām, Octopus ļauj līdz 75% samazināt izdevumus. Octopus izmantošana 
ļauj segt aptuveni 80...85% gada enerģijas patēriņa apjoma.  
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Gaisa - ūdens siltumsūknim: 
 
•    ir vienkārša un lēta uzstādīšana (nav nepieciešamības veikt zemes rakšanas un urbšanas darbus, zemesgabala 

platībai un  formai nav nozīmes); 
 
•    tas ir pilnīgi automātisks, nav nepieciešana regulāra apkope; 
 
•    ir savietojams ar visām ūdens apkures sistēmām; 
 
•    ir izturīgs nelabvēlīgos klimatiskajos apstākļos.  

 
 
    Siltumsūknis ir iekārta, kas pārvērš zemas temperatūras enerģiju augstākas temperatūras enerģijā. Tas iespējams, 
pateicoties siltumsūknī cirkulējošam enerģijas nesējam (hladagentam), kura vārīšanās temperatūra atkarībā no spiediena 
ir aptuveni -43 °C.  
    Salīdzinājumā ar šādu temperatūru gaiss ir silts, pat ja tā temperatūra ir mīnus divdesmit grādu, un sašķidrinātā gāze 
(hladagents) pārvēršas tvaikā. Iztvaikošanai nepieciešamā enerģija tiek iegūta no gaisa.  
    Gaisa-ūdens siltumsūkņa Octopus iztvaikotāja profila laukums ekvivalents 500...800 metriem zemes siltumsūkņa 
zemē izvietotajām caurulēm, kas enerģiju iegūst no zemes. Siltuma nodošanu būtiski ietekmē gaisa plūsma (vējš) un tā 
relatīvais mitrums. Gaisā esošais mitrums kondensējas uz iztvaikotāja aukstā profila un tas uztver iztvaikošanas laikā 
atbrīvojušos enerģiju. Uz profila veidojas apsarmojums vai ledus, kurš būtībā ir siltuma enerģijas akumulators 
hladagentam. Tvaiks (gāze) kompresorā tiek sašķidrināts, un rezultātā temperatūra atkarībā no spiediena paaugstinās līdz 
80 grādiem. Kondensatorā (siltummainī) tvaiks (gāze) kondensējas, bet atbrīvojusies enerģija tiek nodota apkures 
sistēmas ūdenim. 
Uzstādīšanai ieteicama iespējami vējainākā un saulainākā vieta dienvidu pusē. Optimālais attālums no ēkas – no 2 līdz 
20 metriem. Ir pieļaujama iztvaikotāja novietošana pie ēkas sienas vai uz jumta.  
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

    Iekārtu ražo firma Octopus Energi AB un tā pilnīgi atbilst Eiropas Savienības drošības noteikumu prasībām. 
Izstrādājuma konstrukcija atbilst Eiropas Savienības valstīs pieņemtajiem drošības tehnikas noteikumiem. Tā 
uzstādīšana, tehniskā apkalpošana un ekspluatācija ir pilnīgi nekaitīga cilvēka veselībai, mājdzīvniekiem un īpašumam. 
Atbilst ES direktīvām: 89/392 EWG; 91/368 EWG; 73/23 EWG; 97/23/EG pants 3.3. Pamatojoties uz iepriekš 
minētajiem datiem, firmas Octopus siltumsūkņiem piešķirts CE marķējums.  

 
         2.    Saules kolektors – siltuma enerģijas avots un jumta dizaina elements 
  
 
 
 
 
 

 

     
 
 
Zeme ik dienu no Saules saņem tūkstošreiz vairāk enerģijas, nekā saražo visas mūsu planētas elektrostacijas kopā. Saule 
mums piedāvā enerģētisko potenciālu, ko iespējams izmantot bezgalīgi. Jautājums tikai viens – mums jāiemācās izlietot 
vismaz nelielu tās daudzumu. Saules ūdenssildītāji ir lielisks risinājums karstā ūdens apgādes uzdevuma risināšanai. 
Saules ūdenssildītāja ražība ir atkarīga no sistēmas veida un apmēriem, saules enerģijas daudzuma konkrētajā vietā, no 
pareizas uzstādīšanas, kā arī no kolektora slīpuma, leņķa un vērsuma virziena. Visizplatītākie ir divu veidu kolektori: 
plakanais saules kolektors un vakuuma saules kolektors. Plakanie kolektori sastāv no absorberiem, kas novietoti ūdens 
izturīgā korpusā zem viena vai vairākiem caurspīdīgiem segumiem. Ūdens vai cits siltumnesējs plūst pa caurulēm, kas 
izvietotas zem absorbera, tādējādi caurules sasilst. Šis kolektors tiek uzskatīts par mazāk efektīvu salīdzinājumā ar 
vakuuma cauruļu kolektoru, tomēr, neraugoties uz to, tas ir diezgan populārs un tiek plaši izmantots daudzās valstīs.  
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    Vakuuma cauruļu kolektora konstrukcija sastāv no paralēlām cauruļu profilu rindām. Saules vakuuma ūdenssildītājā – 
kolektorā tilpne, kur izvietota melnā, saules starojumu uztverošā virsma, atdalīta no apkārtējās vides ar vakuuma telpu, 
tādējādi ļaujot pilnīgi novērst siltuma zudumus siltuma vadīšanas un konvekcijas dēļ. Starojuma zudumi noteiktā apjomā 
tiek novērsti, izmantojot stikla selektīvo pārklājumu. Tā kā zudumu koeficients vakuuma kolektorā ir niecīgs, 
siltumnesēju tajā iespējams sasildīt līdz 120 – 160ºC temperatūrai. Mēs iesakām izmantot vakuuma saules kolektorus, jo 
tie ir ievērojami efektīvāki un daudz labāk piemēroti mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Pareizi izvēlēts un uzstādīts 
kolektors ļauj vasarā pilnīgi nodrošināt patērētājus ar karsto ūdeni, kā arī kompensēt 60% gada vidējā karstā ūdens 
patēriņa apjoma.  
 

Kāda ir efektivitāte Latvijā? Šķiet, ka mūsu valstī saules ir gaužām maz...  
 

    Tā nav tiesa, un to apliecina Lauksaimniecības tehnikas zinātniskā institūta dati par 2005., 2006. un 2007. gadu. 
Pētījumi liecina, ka kolektora stacionārais modelis spēj iegūt vairāk nekā 1000 kWh enerģijas gadā, bet saulei sekojošie 
kolektoru modeļi – līdz 1500 kWh!  
 

Ko saules kolektoru izmantošana var dot Latvijai?  
  
    Samazināsim CO2 izmešu apjomu! Mūsu valsts iestājusies Eiropas Savienībā un uzņēmusies saistības samazināt 
enerģijas izstrādāšanu ar mums ierastajām metodēm, proti, kurināmā sadedzināšanu. Ja to neizdarīsim, sekos ES 
sankcijas. Izmantojot saules kolektorus karstā ūdens sagatavošanai, mēs ietaupām ne tikai naudu, bet arī samazinām CO2 
izmešu apjomu. Viens kvadrātmetrs kolektora gada laikā spēj iegūt saules enerģiju līdz 1000 kWh, ar ko pietiek vairāk 
nekā 20 000 litru karstā ūdens sagatavošanai, vienlaikus novēršot līdz 300 kilogramu CO2 izmešu izplūdi atmosfērā. 
 

Bremzējošais efekts 
 

    Saules enerģētikas nozares attīstību un kolektoru izmantošanu karstā ūdens sagatavošanai mūsu valstī bremzē 
likumdošana. Dažās Eiropas valstīs ir iespējams atgūt no valsts lielāko daļu izdevumu par karstā ūdens sistēmām, kas 
izmanto saules enerģiju.  
 

Kolektora izvietošana  
 

    Izvietot kolektorus iespējams visur, bet vēlams virzienā uz dienvidiem. To var izdarīt uz jumta, fasādes, balkona, 
terases, pie dekoratīvā nožogojuma u. c. Izmantojot saules kolektoru, varat izveidot skaistu skatu, un vienlaikus tas veiks 
arī praktiskas funkcijas. Nedaudz fantāzijas, un kolektori piešķirs jūsu namam efektīvu un individuālu veidolu.  
 

Atmaksāšanās  
 

    Saules kolektori spēj uzņemt aptuveni 85% no saules radītās enerģijas kopējā apjoma, un saskaņā ar AS “Latvenergo” 
tarifiem (0,0743 Ls par 1 kWh), tas sasniedz 70 latus uz vienu virsmas kvadrātmetru. Izanalizējot namu pārvaldes 
sniegtos datus (tika izmantoti dati par Jasmuižas ielas 4.nama otrās kāpņu telpas rādītājiem) par karstā ūdens patēriņu 
2007.gadā, varam aprēķināt, ka vienai kāpņu telpai nepieciešami 62 m2 saules kolektoru uztverošās virsmas, tas ir, vairāk 
nekā 4340 latu gadā iespējams iegūt no Saules. Mēs izveidojām uzskatāmus grafikus, kur pirmajā variantā atspoguļots 
AS “Rīgas siltuma” piegādātā karstā ūdens patēriņš, otrajā variantā redzams, cik lielu ūdens apjomu (no kopējā kāpņu 
telpai nepieciešamā karstā ūdens apjoma) iespējams iegūt ar saules enerģiju.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 Attēls Nr. 1.  Karstā ūdens patēriņš 2007. gadā 

 
Attēls Nr. 2.  Saules enerģijas izmantošana ūdens 

uzsildīšanai 
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    Ņemot vērā energonesēju cenu paaugstināšanās tendenci, varam pieņemt, ka siltummezgla modernizēšana atmaksāsies 
pēc 3 – 4 gadiem, pamatojoties uz esošajiem tarifiem. Vienreizējais ieguldījums siltummezgla modernizēšanā ļaus iegūt 
saules uzsildīto karsto ūdeni visai kāpņu telpai, samazinot gada vidējo maksājumu par 60%, un lietot ūdeni līdzšinējos 
apjomos, nerēķinoties ar AS “Rīgas siltums” tarifiem.    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
  

     
    Saules kolektori visā pasaulē plaši tiek izmantoti ūdens uzsildīšanai un apkures atbalstam: 
 
    • privātmājās un ārpilsētas kotedžās; 
 
   • daudzdzīvokļu namos; 
 
   • publiskajos baseinos un pirtīs; 
 
   • viesnīcās un atpūtas namos; 
 
   • medicīnas un dziedniecības iestādēs; 
 
   • fermeru saimniecībās un rūpniecības uzņēmumos; 
 
   • automazgātavās un veļas mazgātavās.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vairāk informācijas interneta vietnē: www.enarta.lv 

 
 
 
 

 

Spēkā ar Ls/MWh 
01.10.2003 17,24 
01.10.2005 19,17 
01.11.2006 22,50 
01.10.2007 29,85 
01.02.2008 34,09 
01.03.2008 37,23 
15.10.2008 47,85 

Attēls Nr. 3. AS ”Rīgas siltums” noteiktais cenu kāpums par 1 MWh 
siltumenerģijas 

http://www.enarta.lv�
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Ervins Krauklis  - arhitekts 
 
 
    Energoefektīvu māju būvniecība šodien ir jauns izaicinājums gan arhitektiem, gan būvniekiem - izaicinājums 
sabalansēt īpaši augstas prasības ēkas energoefektivitātei ar ēkas funkcionalitāti. Viens šāds projekts ir radīts un tiks 
pabeigts līdz 2009. gada vasarai Latvijā, Rojas pagasta Ģipkā (Attēls Nr. 1). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Racionālam saules gaismas izmantojumam atbilst kā stikloto platību īpatsvars atsevišķās fasādēs un logu apēnojums, 
tā arī ēkas orientācija attiecībā pret debess pusēm (Attēls Nr. 2). Ēka izvietota āderu tīklā.  

Pasīvā savrupmāja Rojas pagasta Ģipkā 

Attēls Nr. 1.  Ēkas kopskats no dienvidrietumiem 
 

Attēls Nr. 2.  Ēkas novietojuma plāns 
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    Pirmā  stāvā paredzēta peldošā grīda – Knauf grīdas plāksnes uz 150mm keramzīta pabēruma. Ēkas pamats ir 200mm 
monolīta armēta dzelzsbetona plātne uz 700mm bieza siltumizolējoša  putustikla pabēruma.  
(Attēls Nr. 3 un Attēls Nr. 4).  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ārsienu materiāli ir “Fibo” bloki, 500mm minerālvates karkasa konstrukcijā, 25mm kokšķiedru pretvēja plate. Jumta 
„pīrāgu” veido 25mm kokšķiedru pretvēja plate, minerālvate 600mm naglotās koka kopnēs, OSB 22mm (Attēls Nr. 5). 
Attēlā redzams ierastās konstrukcijas salīdzinājums ar izvēlētajām pasīvās ēkas konstrukcijām (sarkanā krāsā).  

Attēls Nr. 3.  Ēkas un terases pamatu mezgls pie cokola 

Attēls Nr. 4.  Putustikls 

 
 

Attēls Nr. 5.  Jumta konstruktīvais risinājums un šķērsgriezums 
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    Sienu logiem ir koka rāmji, izolējošas alumīnija/plastmasas daudzkameru uzlikas, trīskāršas stikla paketes. 
Virsgaismas un jumta logiem ir trīskāršās stikla paketes koka/alumīnija rāmjos (Attēls Nr. 6), izmantoti “Roto” jumta 
logi  ar paaugstinātu siltumpretestību. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ēka ir aprīkota ar piespiedu ventilācijas sistēmu ar rekuperācijas iekārtu (Attēls Nr. 7.) Gaisa apmaiņas procesā 
rekuperatora siltummainī pieplūdes gaiss tiek uzsildīts  ar izvadāmo gaisu, tādējādi apkures sezonā samazinot apkures 
enerģijas patēriņu. Pēc siltummaiņa gaiss tiek papildus piesildīts līdz istabas temperatūrai (20-22 grādi pēc Celsija), 
kļūdams par šīs ēkas galveno siltuma avotu papildus saules siltumam, tās iemītniekiem un sadzīves iekārtām.  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 6.  Ēkas iekšskats 

Attēls Nr. 7.  Ēkas ventilācijas sistēmas shēma 
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    Ēkas apkure tiek nodrošināta ar siltumsūkni Paul terrasol 40. Siltumsūkņa dati: siltumjauda 3,3 kW, patērētā el. jauda 
0,85kW. Siltumsūknis nodrošina ventilācijas gaisa piesildīšanu un atsevišķus mazjaudīgus silto grīdu kontūrus santelpās 
un vējtverī. Karstā ūdens gatavošanai siltumsūknī iebūvēts 250 l boileris.  
 
    Sākotnēji, tradicionālajā versijā, ēkā tika projektēta apkure ar silto grīdu kontūriem. Pasīvajā versijā tie vairs nav 
nepieciešami, kas rada ievērojamu izmaksu ietaupījumu.  
     
    Projekta variantu salīdzinājums, būvējot konkrēto ēku saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu prasībām jaunceļamām 
vai renovējamām ēkām (tradicionāla ēkas konstrukcija), kā arī saskaņā ar pasīvās ēkas koncepciju – ir dots zemāk 
esošajā tabulā.  
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       (dipl. Ing. Andreas Mermigas aprēķins)  

    Tradicionālai ēkas konstrukcijai Pasīvās ēkas konstrukcijai 

   U-vērtība 
(sienas) 0.268 W/m²K (LBN – 0.30) 0.065 W/m²K 

  
U-vērtība (jumts) 0.205 W/m²k (LBN – 0.20) 0.068 W/m²K 

  U-vērtība   (1.st. 
grīda) 0.209 W/m²k (LBN – 0.25) 0.049 W/m²K 

  
  U-vērtība 

 (logi) 
1.4 W/m²K 

  
0.8 W/m²K 

  
  U-vērtība (jumta 

logi) 1.4 W/m²K 0.8 W/m²K 
  

  U-vērtība (ieejas 
durvis) 0.9 W/m²k (LBN – 1.8) 0.9 W/m²K 

  
  Ēkas 

norobežojošo 
konstrukciju Ht-

vērtība 

0.49 W/m²K 0.24 W/m²K 

  Enerģijas patēriņš 
apkurei 

164.2 kWh/m²a 
(29230 kWh/a) 

15.6 kWh/m²a 
(3031 kWh/a) 

  Apkures sezonas 
ilgums 254 dienas (17.09 – 29.05) 146 dienas (06.11 – 01.04) 

  Enerģija no 
uzstādītajiem 

saules 
kolektoriem 
(karstā ūdens 

sagatavošanai) 

  
  
- 

  
  

1710 kWh (570kWh/m²a) 

  Enerģija no 
uzstādītajiem 

fotoelementiem 
(saules baterijām) 

- 1013-1069 kWh 

Tabula Nr. 1.  Tradicionālas ēkas un pasīvās ēkas siltumtehniskie rādītāji 
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    Secinājumi:  
 
• Ēkas apkurei nepieciešamā enerģija prognozējami būs 12 - 18 kWh/m²a robežās; 
 
• Iespējamā riska faktori  - būvdarbu kvalitāte, aprēķinu precizitāte, projekta nepilnības, kā arī tas, ka tomēr dabā     
             ēkas konstrukcijas ir masīvākas, nekā pieņemts aprēķinos un logu U-vērtība (U=0,706 W/m²K) ir zemāka par   
             aprēķinos  pieņemto 0,8 W/m²K; 
 
• Rezerves risku mazināšanai - rūpīgi veikta būvuzraudzība, būvuzņēmēja profesionalitāte, gods un sirdsapziņa.  
                        
 
Ervins Krauklis  - e-pasts ervins.krauklis@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ervins.krauklis@gmail.com�
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